
Programm Hoolduse
etiketid

Maks.
kogus

kg

Pesu tüübid/ märkused

- Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi.l

Pesuvahendid ja lisaained Spetsiaalsed variandid Maks.
tsentri-
fuugi
kiirus
p/m

Eel-
pesu

Põhi-
pesu

Pehmen-
daja

Värvid 
15°

Pesuõ- 
hutamise

Viitstardi Kiire Eel-
pesu

Lemmik Inten-
siivne

loputus

Tsentri-
fuug

Puuvillane
30 - 40 - 60 - 95°C 30 - 40 - 60 - 95°C

6.0

Normaalselt kuni tugevalt määrdunud voodipesu, laudlinad, käterätikud ning 
puuvillast ja/või linasest valmistatud rõivad. 
Programm “Puuvillane 95” hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. Bakterite 
hävitamise efektiivust on katsetatud vastavalt meetodile, mis sarnaneb 
standardis NF EN 13697 nov. 2001 sätestatud nõuetele.

i Jah i i i i i i i i i Maks

Sünteetika
40 - 60°C 40 - 60°C

3.0
Tavaliselt määrdunud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on 
valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või 
segakiust puuvillaga.

i Jah i i i i i i i i i Maks

Õrnpesu
30°C 30°C

1.5 Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid. i Jah i i i i – i i – i 1000 1)

Igapäevane 
kogus
40°C 40°C

3.0
Kergelt kuni keskmiselt määrdunud puuvillased, linased, kunstkiududest 
ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske 
korraga ainult sarnaste värvidega pesu.

– Jah i i i i – – i i i Maks

 Puuvilla  6.0

Tavaliselt määrdunud puuvillased esemed. 
40° C ja 60° C puuvillase pesu tavaprogrammi ja kõige soodsam programmi 
seoses kombineeritud vee ja energia tarbimise pesemiseks puuvillast pesu.
- Energiamärgise viiteprogramm.

– Jah i – i i – – i i i Maks

Värviline
40°C 40°C

4.0

Valged ja pastelsete värvidega õrnadest kangastest esemed. 
Õrn pesuprogramm, et vältida pesule halli või kollase varjundi tekkimist. 
Kasutage vajadusel tugevatoimelist pesuainet ja ka hapnikupõhist 
plekieemaldit või valgendit. Ärge kasutage vedelat pesuainet.

i Jah i i i i i i i i i 1000 1)

Villane
Külm Külm

 1.0
Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille 
masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest 
ja viskoossest kangast riided, mis on märgistatud käsitsipestavatena.

– Jah i i i i – – i – i 1000 1)

Loputa & 
tsentrifuug – 6.0 Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. 

Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine “Puuvillane”  programm. – – i – i i – – i i i Maks

Tsentrifuug – 6.0 Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. 
Sama nagu tsentrifuugitsükkel “Puuvillane” programm. – – – – i i – – i – i Maks

A. Programmi valikunupp
B. Nupp “Start/Paus” 
C. Nupp “Lähtesta/Tühjenda” 
D. Nupp “Lõputaimer” 
E. Nupp “Lemmik” 
F. Lasteluku nupukombinatsioon 
G. Nupp “Tsentrifuug” 
H. Aja kuva
I. Programmi järgnevuse indikaator

J. “Uks lahti” märgutuli 
See pesumasin on varustatud auotmaatsete 
turvafunktsioonidega, mis avastavad ja 
diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad 
vastsavalt, nt:
K. “Teeninduse” märgutuli 
L. “Veekraan suletud” märgutuli 
M. “Puhastage pumpa” märguanne” 

Akustiline müratase :
Pesemine -    59 dB(A) / 1 pW
Tsentrifuug  - 1000 p/min 75 dB(A) / 1 pW
 - 1200 p/min 76 dB(A) / 1 pW

i	 = lisavarustus / Jah = vajalik doseerimine
1) Rõivaste säästmiseks on  nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud. W10820534Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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TARBIMISE ANDMED

Teil on harjumus pesu pesumasinasse unustada. See 
hoiab Teie pesu värskena.

•	 Pesumasin hakkab pärast programmi lõppemist pesu 
korrapäraselt pöörama.

•	 Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis tuli nupul 
“Pesuõhutamine” vilgub ja ekraanil kuvatakse 
animatsioon.

•	 Korrapärane pööramine kestab kuni 6 tundi pärast 
pesuprogrammi lõppemist ning Teil on võimalik see mis 
tahes ajal peatada, vajutades nupule “Pesuõhutamine”. 
Pöörlemine kestab veel lühikest aega, kuni Te saate ukse 
avada.

•	 Pärast “pesuõhutamise” perioodi lõppemist kuvatakse 
ekraanile teatis “End”.

Nupp “Kiire”
•	 Võimaldab kiiremat pesu, lühendades programmi kestust.
•	 Soovituslik väikeste pesukoguste või vaid kergelt 

määrdunud pesu puhul.
Nupp “Eelpesu”
•	 Vaid tugevalt määrdunud pesukogustele (näiteks liiv, 

teraline mustus). Pikendab tsükli kestust umbes 15 
minutit.

•	 Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate 
sisse valiku “Eelpesu”.

Nupp “Intensiivne loputus”
•	 Kasutatakse rohkem vett ja loputustsükkel on pikem.
•	 See valik on eriti sobilik väga pehme veega piirkondades, 

väikelaste pesu pesemisel ja allergiatega inimeste puhul.
Nupp “Tsentrifuugi”
•	 Igal programmil on eelnevalt määratud tsentrifuugi kiirus.
•	 Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
•	 Kui on valitud tsentrifuugi kiirus “0”, tühistatakse lõptik 

tsentrifuugimine, kuid vahepealsed tsentrifuugimised 
säilivad loputuse ajal. Vesi lastakse lihtsalt välja.

1. 

LISAGE PESUAINEID, PANGE UKS KINNI JA 
VALIGE PROGRAMM

Pange pesu pesumasinasse, sulgege uks ja veenduge, et 
see on korralikult kinni.

2. Kallake sahtlisse pesupulbrit ja soovi korral lisaaineid, vt 
juhiseid pöördel ja kasutusjuhendis.

3. Sulgege kaas.
4. Keerake programmiselektor soovitud programmile ja 

temperatuurile. Ajanäidikule kuvatakse valitud programmi 
kestus (tundides ja minutites) ja “Start/Paus” nupp vilgub. 
Süttib eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli. Kui te 
peale valiku tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub 
pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. 
Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi 
valikunupp asendisse “O” ja pärast seda uuesti soovitud 
programmi peale.

VALIGE SOOVITUD VALIK
Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, 
siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud 
valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel 
programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral 
saate selle tühistada.
Nupp “Värvid 15°”
•	 Säästab veesoojendamisele kuluvat energiat, säilitades 

samas head pesutulemused.
•	 Toetab värvilise pesu pesemisel värvi hooldusprogrammi.
•	 Soovitatav kergelt määrdunud pesule, millel ei ole plekke.
•	 Kontrollige, kas pesuvahend on mõeldud madalal 

temperatuuril (15 või 20 °C) pesemiseks
•	 Ei sobi temperatuuril 95°C pestava puuvilla pesu jaoks.
Nupp “Pesuõhutamise”
•	 Valige	see	režiim,	kui	Teil	ei	ole	võimalik	pesu	kohe	

pärast programmi lõppemist masinast välja tõsta või kui 

LEMMIKPROGRAMMI SALVESTAMINE 
Kui kasutate mõnda programmiseadistust eriti sageli, siis 
saate iga programmi jaoks salvestada ühe seadistuse, mis 
võimaldab seda käivitada vaid ühe nupuvajutusega.
•	 Valige soovitud programm, temperatuur, tsentrifuugi 

pöörlemiskiirus ja lisafunktsioon(id), vajutage nupule 
“Lemmik” ja hoidke see all vähemalt 3 sekundit. Nupu 
“Lemmik” kõrval asuv näidikutuli vilgub hetkeks ja 
seejärel jääb püsivalt põlema - nüüd on programmi 
seadistused salvestatud.

Järgmisel korral, kui soovite kasutada oma individuaalset 
programmiseadisust, valige programm, vajutage nupule 
“Lemmik” ja programmi käivitamiseks vajutage nupule 
“Start/Paus”.
Kui soovite salvestatud programmiseadistust muuta, 
siis:
•	 valige programmi temperatuur, tsentrifuugi 

pöörlemiskiirus ja soovitud lisafunktsioonid ning seejärel 
vajutage nupule “Lemmik” ja hoidke see all vähemalt 3 
sekundit.

VIITSTARDI 
“Viitstardi” võimaldab kasutada masinat tarbijale sobival ajal, 
nt öösesl, kui elekter on  odavam. Ärge kasutage vedelat 
pesuainet, kui aktveerite “Viitstardi”.
•	 Valige programm, temperatuur ja variandid.
•	 Vajutage viivitusaja valimiseks 1 tuninist 24 tunnini 

“Viitstardi” nupu.
•	 Vajutage “Start/Paus” nupule. Viivitusaja mahalugemine 

algab; “Viitstardi” märgutuli ja punkt ekraanil vilguvad, 
kuni programmi käivitumiseni.

•	 Viivitusaja näit kuvatakse ekraanile, kui programm 
käivitub ja selle vahetab välja järelejäänud programmiaja 
näit.

•	 Olles vajutanut “Start/Paus” nupule võib vähendada 
eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti “Viitstardi” 
nupu.

“Viitstardi” tühistamiseks
..enne kui vajutate “Start/Paus” nupule:
•	 Keerake programmi valikuketas teise asendisses või 

vajutage “Lähtesta/Tühjenda” nupule.
..pärast vajutamist “Start/Paus” nupule:
•	 Vajutage “Lähtesta/Tühjenda” nupule vähemalt 3 

sekundi vältel - stardi viivitusaeg kaob ajanäidikult.

PROGRAMMI ALGUS
Avage kraan ja vajutage “Start/Paus” nupule. Sütib mupu 
“Start/Paus” märgutuli. Programmi järgnevuse indikaator 
näitab suunaga vasakulut paremale käimasolevat programmi 
faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus. Ajanäidikule 
kuvatakse järelejäänud programmiaeg. Kuna pesukogus ja 
sissevõetava vee temperatuur võivad erineda, aravutatakse 
järelejäänud aeg mõnedes programmifaasides uuesti. Sel 
juhul kuvatakse ajanäidikule animatsioon.

Tarbimisväärtusi mõõdeti normaalsetes tingimustes vastavuses standaradiga IEC/EN 60 456.Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud 
väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub vaikimisi seadistatud programmidele. 
Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

 Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa “Veaotsing”).
* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, ennee kui pump vee välja pumpab.
** Elektrikulu etiketil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.
*** Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsel valitaval kiirusel vaikimisi programmiseadistusega.

MÄRGUTULI „UKS LAHTI” 
Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, 
mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel 
on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui 
teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, 
siis vaadake teavet jaotisest “Tühista (lähtesta) käimasolev 
programm enne lõppu”.

LASTELUKU NUPUKOMBINATSIOON 
Juhtpaneeli nuppe on võimalik lukustada ebasobiva kasuta-
mise ära hoidmiseks (nt. laste poolt).
•	 Vajutage mõlemale lapseluku valiku nupule korraga ning 

hoidke neid all vähemalt kolme sekundi vältel. Ekraanil 
hakkab põlema võtme kujutis.

•	 Sama tegevuse kordamine võtab lapseluku uuesti maha.

VEATEATED
Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa 
“Veaotsingv.
“Veekraan suletud”:   
Puudub sissetulev vesi või veekogus ei ole piisav
“Teeninduse”:  
Elektrisüsteemi talitlushäire või rike
“Puhastage pumpa”:  
Heitvee väljapumpamist ei toimu.
Ekraanil vilkuv tsentrifuugimiskiirus: 
Tasakaalutus tsentrifuugimise ajal.

•	
PROGRAMMI LÕPP

Süttib näidikutuli “Uks lahti” ja ekraanile kuvatakse tekst 
“End”. Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes 
veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse “O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest 

kuivada.

1. 

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE 
PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

Programmi peatamiseks vajutage nupule “Start/Paus” 
Tuli vigub.

2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, 
variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.

3. Vajutage uuesti nupule “Start/Paus”. Uus programm 
jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm 
katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM 
ENNE LÕPPU

Nupp “Lähtesta/Tühjenda” katkestab programmi enne 
lõppu.
•	 Vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu “Lähtesta/

Tühjenda”, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi 
lastakse pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, 
enne kui saate ukse avada.

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

- andurtehnoloogia kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt pesukogusele.

Programm
Tempe-
ratuur
(°C)

Kogus
(kg)

Vesi
(l)

Energia
(kWh)

ilma “Kiire”

U. Programmi kestvus  
(tundi : minutit)

Ligikaudne 
jääkniiskusesisaldus 

(%) ***
ilma “Kiire” koos “Kiire” 1000 p/m 1200 p/m

Puuvillane 95 6.0 55* 1.90 2:00 1:50

64 57
Puuvillane 60 6.0 48 1.14 2:30 1:45
Puuvillane 40 6.0 61 0.97 3:00 1:30
Puuvillane 30 6.0 61 0.52 3:00 1:30
Sünteetika 60 3.0 54* 0.89 2:05 1:14

47 40
Sünteetika 40 3.0 50 0.56 1:50 0:59
Õrnpesu 30 1.5 50 0.50 0:45 –

Erinevad kangad 40 3.0 40 0.45 1:00 – 68 61
Värviline 40 4.0 70 0.55 1:20 1:00
Villane külm 1.0 40 0.10 0:35 –

ePuuvilla ** 60 6.0 46 0.70 3:30 –
62 53ePuuvilla ** 60 3.0 32 0.64 2:45 –

ePuuvilla ** 40 3.0 32 0.47 2:00 –


